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פתח  -דבר

בקשר עם הביומי דפגרא"יזם ה3חי"1 1ח פסלו  '3פסלו
3צח  -הננו מוציאים לאור קובל הערות וביאורים בתורת
כ"ק אדמו"ר הכ"מ,בעניני גאולה ומשיה ,עלה והסידות וכו'.

דיין

י דפגרא הנ"ל ,הננו בזהמגישים בתור "תשורה
בקשר עםיומ
ם
י
ר
ו
א
י
ב
ו
ת
ו
ר
ע
ה
"
ד
המערכת
שזכתה
,
ק
'
"
ת
כ
מיוהדת" כמהמגו
אהלי
תורה" לקבל במשך השנים מכ"ק אדמהיר הכ"מ ,הנדפסים כאן
לראשונה ,בהמשך לשאלות וביאורים וכיו"ב.

ובהזדמנות זו הננו לעורר עוה"פ את כל התמימים-חיילי

בית דוד -ואנ"ש שיחיו ,לכתוב ולשלוה הערות וכו' לשולחן
המערכת ,בכדי שנובל לפרסמן וע"'ז לזכות בהם את הרבים.
ויה"ר אשר כימים ההם ביומי דפגרא אלו ,שזכינו לראות
' בזמן
בגשמיות ולעיני בשר כ"ק אדמו"ר פנים בפנים ,כןיהי
ו
נ
ש
הזה שנוכל לומר לך שיר הדש על גאולתנו ועל פדות נפ ע"י
ש"נזכה זעהן ויך מיט'ן רב"ן דא למטה אין א גוף ,ולמטה
מעשרה טפחים ,והוא יגאלנו" ,וי'~מיענו נפלאות מתורתו של
משיה ובאופן ד"תורה חדשה מאתי תצא" ותיכף ומי"ד ממ"ש.

ב"ח

יום הבהיר ר"ה עלו
ש"פ הולדות ב' פסלוצידן נצה
ח'תשנ"ח

~יון ג' יתרע"ט)
* * *
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יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצח-

ע ני ני-ג- -א - 1-ל-ה -ו -מ שי

ח

ביטול הקנאה והתחרות גורם ביסס הצומית
הת' יוסף יצחק סילברמן
 -תות"ל  770קבוצה -

א8 .תב חרמב"ם (פ"ה מהל' תעניות הל' י"ס)

וטל:

כל הצומות האלועתידים ליבטללימות המשיה ,ולא עוד אלא
י ששון ושמחה שנאמר כה
שהם עתידים להיותימים טוביםוימ
אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום ההמישי וצום השביעי וצום
העשירייה"לביתיחודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת
והשלום אהבו ,עכ"ל.

ובצפנת פענח שםמציין שהמקור להלכה זו הוא מהתוספתא
ספ"ג דתענית דז"ל התוספתא :אותן ימים עתידין להיות ימים
טובים לישראל שנאמר כה אמר ה' צום הרביעי וגו' ,עכ"ל.

וצ"ע

:

א) למה האריך הרמב"ם וכתב כל הצומותוכו'עתידיםליבטל
וכו' ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יו"ט ,ולא כתב בקיצור
וכמו שכתב התוספתא"עתידין להיותימים טובים וכו"' (ובדרך
ממילאיהי' מובן שהצומות יתבטלו)?
ב) למה חשמיט חרמב"םעתידין להיותימים טובים לישראל
ורק כתב שעתידין להיותימים טובים (ואלו בתוספתא כן הביא
את המילה "לישראל")!
ג) למה הוצרך הרמב"ם להביאסיום הפסוק "והאמת והשלום
אהבו" (ואילו בתוספהאאינו מביא סיום הפסוק)!

ב .ועי' בשערי גאולה (ה' ימוה"מ ע' רכ"ג-ב"ה) שמביא
תירוץ כ"ק אדמו"ר הכ"מליישב הקושיא הראשונה ע"פ הידושו
' ב' תקופות בימות המשיה:
בשיטת הרמב"ם (שם ע' קפד)שיהי

יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ם' כסלו-דירן נצח-
א) התקופה שתחילתימות המשיה,שעליו אמרואיןביך עולם
5

הזה לימות המשיה אלא שיעבוד מלכיות בלבד" ,שאז לא יבטל

י אז כחידוש במעשה בראשית" אלא "עולנ)
מנהגו של עולם ולאיחי

כמנהגו נוהג".

'תהיית המתים) כשיבטל מנהגו
ב) תקופהלאחרי זה (שבהיהי
של עולםויהי' הידוש במעשה בראשית.
תירך שלכן האריך הרמב"ם לכתוב "ולא עוד אלא שהם
פ"יוכו"' כי הרמב"ם רצה להדגיש שיה" שני ענינים
עם
וי
עתיד
תקופות נפרדות:
ם
י
נ
י
נ
ע
ת
ו
מ
ו
צ
ה
ו
ל
א
ו
י
ה
י
ל
ו
בביט
בשתי
וששני

בתקופה הראשונה ,כשיהי' שלום בעולם ,יבטלו הצומות
ן לא
(ובדרך ממילא יהיו הצומות לימים טובים) ,אבל עדיי
יתהפך ענין הצום עצמו לששון ולשמחה ,אבל לאה"ז בתקופה
השני'ענין הצום עצמו יתהפך לששון ולשמחה (ע"ד מ"ש אודך ה'
כי אנפתבי -שלעת"ליה" אודך מפני ש"אנפתבי").

וכיון שזה שהצום עצמו יתה לששון ולשמחה הוא בבחינת
פנךין זהיהי' רק בתקופה חשני,
"ביטול מנהגו של עולם"  -לכןע
שבימות המשיה.

וזהו שכתב הרמב"ס "ולא עוד אלא שהםעתידיםלהיותימים
טובים וכו' דרייל דזה שהצומות עצמם עתידים להיות (מובנים
בשכל שהם) ימים טובים וימי ששון ושמחה וכו'יהי' לאחרי
התקופה של ה"עתידים" דיבטלו הצומות עכתו"ד.

ג .תפרז י"ל דלכן השמיט הרמב"ם תיבת "לישראל המובא
בהתוספתא,כי התוספתא רק מבארענין הראשוןבביטול הצומות
י הצומות שיהיו ימים טובים לישראל ,אבל אינו
שעתידיםימ
מבאר שהצום עצמו יתהפך לששון ולשמחה.

וע"ז בא הרמב"ם להוסיף ולא עוד אלא שהם עתידים להיות
' גו' לששון גו' והיינו שגם
ימים טובים שנאמר צום גוי יהי
ענין הצום עצמו לע"ל יתהפך לששון ולשמחה .ובאמתאינו מבואר
במפורש בהפסוק שיהי' ימים טובים לכל ישראל ,כ"א "לבית

6יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצח-
ולכןי"ל דלא הביא הרמב"ם המילה "לישראל" מכיון שאינו
נוגע לענין זה ושהצום עצמו יתהפך לששוח  -וגם אינו מפורש
בהפסוק (ואיך דרך הרחביים לפרש פסוקים).
ד .והנה בהא שהביא הרמב"ם סיום הכתוב והאמת והשלום
אהבועי
' בס' כתבי ר'אייזיק (ח"א ע' ר"א להרה"ג הרה"ח ר'
אייזיקשוויי ליה שכתב לבאר ע"פ המבואר במפרשי התנ"ך(ועי'
ברד"ק ומצודת דוד זכר" ח,יט) שכוונת הנביא באומרו "והאמת
והשלום אהבו" הוא שזהו תנאי בביטול הצומות שבכדי שיתהפכו
י הצום לששון ולשמחה ,צריכים לאהוב את האמת והלשום.
ימ
ועפ"ז כתב לבאר וז'יד :כיון שמביא (הרמב"ם) כתוב זה
י ששון ושמחה ,ולכאורה היכן מרומז בכתוב דקאי על
שיהיוימ
ימות המשיה ,הלא כתוב סתם?

הגם דוהו כשאר כל הנבואות והיעודים ,אבל הכא הריהי'
מענה על שאלהידועה ,ואם נאמר שענם
י שמחה בנוגע
יתיהיוימ
כ
ת
י
נ
ע
ת
ו
י
ה
לחובריבתןשבניית,שנויא".כ הרי לפועל חזרו ל ימי
לאחרי
ולפיייז צ"ל שבהיעוד הנ"ל מרומז שיחזרו עוד הפעם ,והיכן
זה ,לכן מביא יהרמב"ם) את גמר הכתוב ,שתלה הא בהא,
' בטה
רומאו"יש מובן ופשוט שיחזור לימות המשיהכי הלא אזיהי
תקופת אהבת שלום ואמת .עכ"ל.
והיינו שהרמב"ם הביאסיום הפסוק "והאמת והשלום אהבו"
' אהבת
בתור הוכחה לוה שהפסוק מדבר בהזמןדימהו"מ ,דאזיהי
האמת והשלום.
איברא דלפי"ן צע"ק למה התוספתא לא הביא סיום הפסוק?

' לקו"ש הכ"ז בחוקותי א' אותי"ט שכתב ההכרה
ה .והנהעי
שבימות המשיח עצמם תהי' תקופה נוספת שבה "בטל מנהגו של
עולם,כי לאחרביאת המשיח שלאיה" עסק כל העולם אלא לדעת
את ה' בלבד וכו' הרי זה יביא כהרתח לתקופה שני' ,בימות
המשיה גופא) שיתבטל מנהגו של עולם ועיי"ש.

יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצה-
ו ב' תקופות בביטול הקנאה
והנה בס"א נת' שלע"ל יהי
והתרהות ,תקופה ראשונה שיתבטל הקו"ת בקשרלעניניםמשמיים
מכיון שיתגלחשאמיתיתמציאותו של העולם חוא "דעה אתהוי"',
ותקופה שנ" שיתבטל גם הקו"ת בענינינם רוחניים מכיון שאז
יהי' טציאותו של האדם א' עם הקב"ה .וממילא לא יה"שייך
7

שום מציאות של קו"ת.

(ועפ"ז תירצנו ג"כ הא דמבואר בס' השיחות תשמ"ט ח"אע'
 154והבאנו בגליון הב' שיתבטל הקו"ת לע"ל הוא אותו ,הטעם
שיתבטל המצותלע"ל והמצות רקיתבטלו בתקופהשניי וכדמבואר
באגה"ק ססכ"ו ,ואילו בלקו"ש כאן מבאר שההלכה האחרונה
שברמב"ם כוללהדין דלאיה" שם לא קנאה ושהרותוכו' מדובר
בהתקופה ואשונה דעולם כמנהגו נוהג  -די"לשיהי' ב' תקופנת
בביטול הקויית וכנ"ל ואכמר".

וע"פ הנ"ל נמצאששלימות השגת האמת (תורה) והשלום(ביטול
' רק בתקופה השני' כשמציאותו של האדם
הקנאה והתחרות)יהי

' מקום
יחייאי עם הקבי,ה ,משא"כ בתקופה הראשונהשעדייןיהי
לקו"ת בקשרלענינים רוחניים.

 .1ועפ"זי"ל דשתי השלבים בביטול הקנאה ותהרות גורמים
לשתי השלבים בביטול הצומות .והיינו ,שבתקופה ראשונה
' אהבת האמת והשלום
כשיתבטל הקו"ת בענינים גשמיים ויהי
(עכ"פ) בדברים הקשורים עם העולם ,הרי זה גופא יביא לזה
שבאותו התקופה יתבטלו הצומותויהיוימים טובים היות שזהו
התנאי לביטול הצומות -שיהי' אהבת האמת והשלום.

ולאח"ז מכיון שלאיהי
' עסק כל העולם אלא לדעת את ה'
בלבד ,ח"זיביא בהכרה לתקופה השני' בימוה"מ ,שמציאותו של
האדםיהי' א' עם הקב"ה .וממילא יתבטל הקנאה ותהרותלגמרי
גםבעניניםרוהניים .וזה גופאיביאליה שבאותה תקופה יתהפך
ענין וכצום עצמולעיתון ולשמחה,כיע"י קיום התנאי של אהבת
האמת והשלום גשלימות ,ה"ז גורם שיתבטלו ענין הצומות
בשלימותם ,עדשענין הצום עצמו יתהפך לששון ולשמהה .ודו"ק.

וע"פ הנ"לי"ל שלכן הוצרך הרמב"ם להביאסיום הפסוק,כי
התוספתא רק מבארענין הראשון בביטול הצומותשימי הצומות
יהיו ימים טובים ,והרמב"ם רצה להדגיש שיהי' עוד ענין

 8יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו -דירן נצח-
בביטול הצומות ,שהצום עצמו יתהפך לששון המנמהה .וששני

העינינים בביטול הצומותתלויים בקיום התנאי של אחבת האמת
והשלום.
ויה"ר שתיכף ומיד ממ"ש נזכה שיתהפכו כל הצומות לששון
ולשמחה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
* * *

משיח
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עולם'שעו

הח'יוסף יצחק עמאר
 תלמיד כישיבה-בספר אוצרסיפורי חב"ד(שי"ל לאחרונה בהוצאת קה"ת אה"ק
'  248נדפס:
ע"י הרה"ת א"ה ש" גליצנשטיין) חלק ד' ע

"כן מסופר:שבאהדמביקוריו האמורים ,נשאל :מהיהי'משיה,
הסיד או מתנגד?  -מתנגד  -ענה רבינו הזקן .שכן - ,הסביר -
אם יהי' הסיד הרי לא ירצו המהנגדים לצאת מהגלות .ואילו
הסידים הם בעל קבלת עול ובמילא יסכימו גם כשיחיי מתנגד,
יוך קבלת עול" .ומצויין ל"שיחת שמהת בית
ויצאו מהגלות ת
השואבה תשיף".

ולכאורה מאוד תמוה איך תרגמו קטע זו מהשיחה ,והיינו
שאין זהכוייכ מדוייק!! שהרי כ"ק אדמו"ר הכ"מ לא הזכיר שם
(וכל בן המש למקרא יכול לשמוע בהטייפ) "מתנגד" אלא
"עולם'שער"!!! וד"ל.

והערני חכם אהד ,לראות ב"קונטרס הודש תשרי היתשי"ב",
שי"ל לכבוד הודש החגים שנה זו (ע"י ועד הנהות בלה"ק) ,ע'
 ,45-6ונכון עשו שתרגמו בדיוק! ולתועלת אביא כאן הקטע כמו
ו כמו שככה באמת צ"ל התרגום):
שנדפס בקונטרס הנ"ל,והיינ
"כ"ק מו"ה אדמו"רסיפר שכאשררבינו הזקויצא מהמאסר,היתה

סיבה שבגללההגיעלביתו שליהודי שלא הינמהוג ההסידים"'א

עולם'שער איד") ,ולאחרי אריכות הדברים הוכרה רבינו הזקן
להבטיח לו שיבקר שלשה מהעולם'שע גדולים ,וכשביקר אצל א'
מהם ,שאל אותו גדול אתרבינו הזקן:מייה" משיח -הסיד או
' עולם'שער .ושאל:
עילם'שער? והשיב רבינו הזקן משיה יהי

יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצח-
מדועז והשיב רבינו הצקך ,שאם משיח יהי' חסיד ,יתכן
שהעולפ'שע לא ירצו לצאת עמו מהגלות ,אבל אם משיחיחיי
עולפ,שער ,יסכימו גם החסידים  -להיותם קבלת"עיל'ניקעס-
לצאת עמו מהגלות מ
תוו קבלת עול ("ואלזיין א עולמישעראבי
ארוייסגיין פון גלות").
9

וטוב עשו שתרגמו ממשבדייקנות נפלאהמילהבמילהמהטייפ,
מאוד.
וממנויראו וכןיעשו רבים ,ות"ח להםע"י
* * *

הסדר מהמצחה שנצטוו לרס"ל

הח' בןציון פייפ
תלמיד בישיבה-בגליון שלפי לך לן (תרעיד) הביא הת'יי"צ שי' סילברמך
מ"ש הרמב"ם דג' מצוות נצטוו ישראל בעת כניסתן לארץ ,למנות
להם מלך כו' ,ולהכרית זרעו של עמלק וכו' ,ולבנות בית

הבהירה שנא' לשכנו תדרשו ובאת שמה" .וביאר ,דהרמב"ם סב"ל
דישנו חיוב על הנברא להתחיל (בהשתדלות עכ"פ) בבנית ביהמ"ק
גם לפני ב' מצו
י מקדש גו"',
המקדשציוהוויאדד"ווועקשאול
לוהתשלהיאשחרות ,מצדה
ם
ו
י
ק
לאחר
אף שהמצווה
ן
י
נ
ב
ב'
המצוות האחרות.

והנה,ישלעיין איך תהי' קיום ג' מצוות אלו בביאת המשיה
מהרה יגלה אכי"ר -די"ל שזה תלוי גם בסדר תדברים ד"יעמוד
מלך כו' ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל"  -כלשון
הרמב"ם ,שעפש הסדר הואבנין ביהמ"ק קודם לקיבוץ גלויות,
י
וא"כ צ"ע אם גם או (קודםלבנין ביהמ"קשלפני כניסת כלבנ"
לאה"ק)ישנוהחיובבב' מצוות האחרות( .אףדיש להסתפק אם אן
יהי' המצוהדמינוי מלך -שהרי כברנתקיים ה"יעמוד מלך מבית
דוד כו"').

י שרה תשמ"הביישוב מ"ש
ואוי"לבזה ,עפמ"שבשיחת ש"פהי
בזהר "דקב"ה יבני בי מקדשא בקדמיתא" ולבתר "וקים לי'
מעפרא ,הח"ד בונה ירושלים ה' וגו' ,בונה ירושלים בקדמיתא,
ולבתר נדהי ישראל יכנס" ,עם מ"ש בתנהומא ד"אין ירושלים
נבנית עד שיתכנסו הגלויות"  -שבהתחלה יהי' בנין ירושלים

10יום
הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו -דירן נצח-
' קיבוץ גלויות ,אמנם לאהדו באים לדרגא
וביהמ"ק ואח"כיחי
נעלית יותר בבנין ירושלים וביהמ"ק ,שאינת יכולה להיות אלא
לאחוי העילוי דקיבוץ גלויות וכוי עיי"ש .דעפ"ו אפ"ל דקיום
ב ,המצוות הנ"ל יכולים להיות בין לאחרי קיבוץ גלויות
(שבהמשךלבנין ביהמ"ק .כפס"ד הרמב"ם) ,וגם באופן שלאח"ז
יה" קיום מצווה הג' דבנין ביהמ"ק( .וע" בכ"ז גם בשיחת
י שרה תשמ"ז ,ושם שסדר עבודההרגיל הוא שקודם הוא
ש"פהי
הענין דקבוץ גלויות ,ואח"ם ביהמ"ק ,וכן אח"כ קיבוץ
גלויות) .וראה ג"כ בשיחת ש"פ היי"ש תשמ"ג ,שהזהר מכריע
שמוותרים על העילוי שיכול להיות בבנין ביהמ"ק  -באםיהי'
אחרי קיבוץ גלויות" ,כל יושבי' עלי"'  -לטובתן של ישראל,
שקודםיה" הענין דקיבוץגלויות ,ואה"כבנין ביהמ"ק.
ויש להעיר בכ"ז ממ"ש בס' צדה לדרך (להר' מנחם בן
הר' אהרן  -תלמיד הר"י בן הרא"ש) מאמר ג' ,כלל ג' ,פרק ד',
שמשנה מלצון הרמב"ם וז"ל" :ועתיד המשיחלההייר מלכותבית
דוד ליושנה ויקבץ נדהי ישראל ויבנה ביהמ"ק כו' ...אם יעשה
ויצליח ויקבץ נפוצותינו וילחם מלחמותינו ויבנה ביהמ"ק כו'
עכ"ל .ועישש.

.

* *

י י

ל ק 1ט
ש חו ת
--- ---בענין נכרי האורל קרבן פסח ובחיוב קרבן פסח
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 ר"מ בישיבה-בפסחים דף מע"ב ,בההוא ארמאה דהוהסליקואכיל פסחים
בירושלים וכו' בפשטות יוצא דעכו"ם האוכל קרבן פסה חייב
מיתה ונתלבטו האחרונים בזה דמנלן שהואהייב מיתה?
הנה המג"ח
אצוהטיח""דז)) כתב דמדברי החינוך שם וכן מדברי
הרמב"ם הל' ק"פ (פ"
מבואר שהאיסור -דתושבושכיר לא
יאכל בו  -הוא על הישראל שאסור לו להאכילם ואם מאכילם,
הישראל עובר( ,ומ"מ אינו לוקה כמ"ש הרמב"ם שם כיון דלא
כתוב בהדיא שאסור
אבל בסמ"ג (לאווין שנ"ד) מבואר

להאכילי

ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצח11-

יום הבהיר ר"ח כסלו -
שהאיסור הוא על הנכרי עצמו שאסור לו לאכול מקרבן פסחכפי
שמשמעפשטאדקרא,והמנייחהביאדבריהכס"מ שםדהרמב"םסב"ל
שהלאו קאי על הישראל שלא להאכילוכי עכו"םאינוהייש למה

שכתב בתורה ,ומקשההמנייחעליו דמאי שנא מז' מצוות שנצטוו
דהיישי למאי דאזהר קרא ,וא"כ גם הכא הי"4י1

עוד כתב חמנ"השיש להקשותעל הסמ"ג דלמה לא נמנהאיסור
זה כמו שאר ז' מצוות שנצטוו עליהן? ומתרץ דכמו דמבואר
בסנהדרין נח,א דלא קא השיב אלא לאווין ולא קום ועשה ,כן
אפ"ל הכא ללא השיב אלא מצוות שנצטוו לעולם ובכל מקום,
משא"כאיסור זה הוא רק בזמן שביהמ"קקיים וגם רקבירושלים
במקום הקרבת הקרבןלכן לאחשיבאיסר זהעיי"ש .וממשיךדלפי
דעת הסמ"ג מתורץ למה הרגו הנכרי כאן שאכל הקרבן ,כיון
שהנכר עובר על הלאו ובנכרי אמרינן דאזהרתו זוהי מיתתו,
יאו שהוא עוברחייבמיתה .אבל עלשיטתהחינוך והרמב"ם
דבכל ל
שהנכרי עצמו לא נצטווה על זה קשהדימה הרגוהו 1ומתרץעפ"י
שיטתרש"י בכ"מ וב"קיב,ב) דקדשים קלים לאחר שחיטהאפילו
הלק הבעלים הוה ממון גבוה ומשולחן גבוה קא זכו רק לאכילה
ואי אפשר לקדש בו את האשה וכו'דלפי"ז א"ש,דכיון דק"פ הוא
קדשים קלים דחוה ממון גבוה נמצא דכשהנכרי אוכל ח"ה גוזל
י ממון הדיוט ,כיון דרק
ממון נכוה ומהלי ממון גבוה ומהל
לישראל הותר אכילה ולא לעכו"ם ,וכיון שעובר על לאו דגזילה
חייב מיתה כנ"ל דאזהרתו זוהי מיתתו,עיי"ש.
והצלייה לקמן עג,א כתב גם לשיטת הרמב"ם דבודאי הנכרי
עצמו מצווה שלא לאכול מקרפ כפשטא דקרא ,והא דכתב שאסורעל
ישראל להאחיל ,כוונתו שחישראל עובר משום לפני עור לא תתן
מכשול כמו שהדין הוא במושיט אבר מןהחי לב"ג דעובר עללפני
עור ,וזה גופא הטעם שכתב שם שאין הישראל לוקה,כיון שאין
לוקין על לפני עור( ,דהוה לאו שבכללות כו') והא דאין זה
נמנה בז' מצוות דב"נ ח"ז משום דאין זהעניןתמידי אלא פ"א
בשנהעיי;,ש .ולפי דבריו מובן דלא קשה גם לפי הרמב"ם למה
הרגוהוכיוןשחייב מיתה.
אבל " 4להקשותעליו דחנה המג"ח שם להלן כתבשיש נפק"מ
להסמ"ג או להרמב"ם והחינוך גם בנוגע לשיעור האיסור ,דאם
האיסור הוא על הישראל הנהכיון דאצל ישראל הוה "אכילה"
בפזית דוקא ,כן הכא עובר חישראל על האיסור רק אם מאכילו

12יום הבהיר ר"ח בסלו -ש"פ תולרות ב' כסלו-דירן נצה-
בכזית ,משא"כ אם האיסור חוא על הנכרי ,הנהכיון דשיעורים
הם "חלכה למשהמסינ"' כמבואר בר"מ סוכה ובכ"מ ,ושיעורים
אלו ניתנו לישראל דוקא ולאלביינ כאייש הרמביים בהל' מלכיס
י ובב"נ האיסור אכילה הוא גם בכל שהוא ,הנה גם הכא
פעיויבטרהיי
שהוא
בכל
ה
א
ר
ו
(
י ובהערה 23
לקו"ש
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שכייכ ההתם סופרלגבי השיעור רבןי"ג למצוות דאין זהשייך
לביינ עיטש) ,וא"כאי נימא דשיטת הרמב"ם הוא שהאיסור הוא
על הנכרי עצמו והישראל עוברבלפני עור א"כאיך כתב הרמב"ם
שעובר רק אם מאכיל "כזיתה הרי מוכה מזה דלשיטת הרמב"ם
האיסור הוא רק על הישראל ולא על הנכרי.

ובקו"ש כאן ובעוד אחרונ
ים מתרצים דכיון דלאשייךמינוי
קרבן פסהבנכריוהמינוי שעשהאינו הל כלל נמצא שהקרבן עצמו
אינו שלהנכרי כלל אלא של שאר ההבורה,וכיון שהנכרי אכליש
בזהדין גזל ולכןנתחייב מיתה מצד הלאו דגוילהעיי"ש.

אבל ע"שי"ת מהר"י אסאד (או"ח ס" נ"ה) דדההיה דהרי
כאן יחיב דמי ובמילא אינו גזלן עפ"י תורה ,ורוב ראשונים
סב"ל דביהיב דמיאינו גזלן מן התורה אלא מדרבנן (ראה תוס'
סו"פ הכונס ואינצקלופדי' תלמודית כרך ט"ז ערך המסח ירק
הר"י מיגאש סב"ל דאפילו ביהיב דמי הוא גזלן מן התורה
ולשיטתו א"ש ,אבל לשאר הראשונים קשהכיון דהאי נכרייהיב
דמי.

ואולי אפזלעפ"י מ"ש הרמב"ם (הל' סנהדרין פכ"ד ח"ד)שיש
לו לב"'ד להלקות ולהמית אפילו שלא עפ"ידין תורה אם הדור
פרוץ בכךעיי"ש שהביא כמה דוגמאות לזה כגון בשמעון בן שטח
שהרג שמונים מכשפותביום אהדבליעדים כו' ,ובמילא אפ"ל גם
הכא הי' כן שהיו אז פרוצים בענין זה ובי"ד היו ממיתין
ע"ז

וע" גם בשו"ת מהרעץ היותסי' ב' שהאריך בענין זה ,ור"ל
דריב"ב לאהי' בכלל בזמן הבית אלא אח"כ והביא ראי' דמצינו
(ראה בסדר הדורות בשם "אבא") שריב"ב בירך אבוה דשמואל
שיהי' כשמואל הרמתי ואבוה דשמואלהי' בזמן רבינו הקדוש,
ומ"מ היו מביאים קרבן פסה גם אחרי החורבןניון דמקריבים
אעפ"י שאין בית (ומצינו גם מבעלי התוס' שרצו לעלות להקריב
קרבן פסה דטומאה הותרה בציבורכו' ומקריבין אעפ1,,שאין שם

יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצה21-
הסוג הראשון הוא עץשאין בו מראה אתרוג ,אלא מראה עץ
(חוס בהיר) וגם קשהכתי אוס' שם) והשושנתא הוא מהות אחד
עם העץ ומהעץ עצמו.

(א.ה) בספר כשרות ארבעתהמינים עמוד כו ,כתב "בשוק לא
סוג פיטם שלהר' אלא כולם הם מסוג "פיטם הבשר"' וכו'.
מוצכוניראח שלש בזזן אתרוגי קלבריא ,משא"כ בעלי התוס' שהיו
משתמשים שאתרוגי קלאבריא וכמ"ש ההתם סופר).

והסוג השני הוא צורח עץ שבולט מגובה האתרוג אך מראהו
כמראההאתרוג( ,ובדרך כללבתוךקליפת הפיטמא המשך בשרלבן
של המצרוך וראצושנוצא מודבקתעליו ,אך מראיהם שונות( .ראה
כפו"ת בתוית דיה נטלה בוכנתו ,כף ההיים סו ,וערוך השולחן
סע'יה,ב .ר~אז פר"מ מש"זיא דלא הכיר פיטם מסוג זה ,ותבין
מה שכתב) א.ה .נראה שחפרי מגדים ג"כ השתמש באתרוגי
קאלבריא ,דלא שמתי לב בהיות אתרוגי קורפומצוייםאייה סוג
פיטםחי' להם).

וכן הוא במאירי ג' סוגי אתרוגים .א) שאין לו פיטם כלל.
ב) שאין לו חוטם (מבשר האתרוג) אלא עוקץ שנבלע מקצתו
באתרוג בולט עלפניו ועל ראשו שושנתו ושניהם דבר אחד .ס
חוטם יוצא מסוף הדוד האתרוג והשושן עומד על ראש החוטם,
ואותו החוטם הוא ממין האתרוג וראוי לאכילה ,הנקרא בוכנא
"וכ"ש שהשושןעליו נעשה עתה כבוכנא" כמבואר בט"ז ס"קיא).

ראה ברמב"ן (והובא בשו"ה הראב"דסי'ז) הוצאת הרב קאפה
שפיטם האתרוג נאכל כבשר האתרוג .משמע שהוא פיטם מגוף
האתרוג ולאעץ קשה דזהודאיאינו מאכל כמו שהביא הרב קאפח
שם .ראה קה"ת פרק כ אות טז" ,עכ"ל'.

והנה מ) אין המאירי על סוכה ת"י לע"ע ,ואין אני יודע
אם הטחברתעתיק לשוןחמאירי ,או כתב תמציתדבריו .אבל מ"מ
יכולים לפגושדבריהמאיריכשיטת הרמב"ם ,וקורא לשושנתא למה
שאנו קוראים פטום,וצייןצריך לברר ,ומכ"ש מה שפירש הרמב"ן
שפיטם האתרוג נאכל כבשרהאתרוג,ופירושו של הרב קאפאה בטח
בשיטתו אזל כמו שפירש ברמב"םואין שו"ת הראב"דת"י לע"ע
ואין בו אף מה שכתב רבינו "ויש הרבה אתרוגי שאין להם כלל
פטמא זו ולא שושנתא שעלין להן כשריןכיון שכך היא בתהלת

כזיום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצה-
בד"יתם וזחו דרך גדולן וניכרין הן אותן שכך הן מתהלת
ברייתםכייש להן במקום הפטמא כמו גומא מתחילת קריאתו"

וכוי.

[(*)שוב השגתי המאירי בית הבחירה ומגן אבות ולא העתיק
אות באותמהמאירי אמנםהמאיריבפירוש לא סברכשיטת הרמב"ם
י אם הכוונה לדדו כמ"ש הרמב"ם הרי הוא הסר].
כ
הנהחמהברלאהביאמכתבכ"קאדמו"רהכ"מבאגרתביתתקצה,
נדפס בכרך " מאגרות קודש ע' לה ,וזלה"ק... :מ"ש אודות
אתרוגיםבלתימורכבים שרואה בהם כמהשאין להם פטום וגם לא
גומא במקום זה ובמשא מסתפק איזו מהם עדיף ,אם אתרוג
חמורכב או אתרוג המילכיון שיש לו רימתא זו וכמבואר בנ"כ
השו"ע ס" תרמח.

ן בשו"ת חת"ס או"חסי' ר"ז אשרדינו של אתרוג
וחנהיעויי
הואכענין עוף שבור שאינו נאכל אלא במסורת ,וכן מבואר אשר
הסימנים פשיטא שאינם מדאורייתא ולא נזכר בש"ס ובראשונים
ומזה נלמד ג"כ למ"ש אודות הכרה הגומא שפס"ד זה בא
מהמציא
ות ,משא"כ כשמתקים אתרוגיםהידועים במסורת ובלתי
מורכבים בלא פטום וגם בלא גומא ,וכמדומה ברור כמה
מהאתרוגיםשכותבאודותם ההת"סשיש בהם מסורה הם בלאפטום
וגם בלא גומא ,ואפשר שלא הגיעומינים אלו למקום האחרונים
הכותבים ע"ד הכרה הגומא" עכלה"ק.

והנה המחבר שליט"א הרבה לפלפלבענין אתרוג שלאהי' לו
פיטם מע~פ או שנפל בעודו בקטניתו ,או נפל כשכבר גדול
האתרוג ועודנו על האילן וכו' וכן ראיתי בספר ארבעת המינים
השלם בחלקהמלואיםעיער ,וז"ל' :ינסתפק בדבר זה בכפותתמרים
לד,ב אםיש להכשיר אלו שנולדובלי פטמאות ,הואיל ודרךאילן
זה לגדל פיטמות ולא הכריעעיי"ש.
י אתרוג אות מ .דעתו להקל בזה
אמנם בספרבית השואבהדינ

והוכיח שכן גם דעת המביט עישש .וכתבבהיים וברכהסי' רנד
שכדי לצאתמידיהספיקות אםה" לאפיטמא אםלאושישמצדדים
להחמיר בזה .וכן מהמת הספק של הכפות תמרים הנ"ליש להדר
ליקה אתרוג עם פיטמאעיי"ש.

יום הבהיר ר"ח כסלו  -ש"פ תולדות ב' כסלו-דירן נצח23-
ן לאירד לעומקו של
וגם בסמר כשרות ארבעת חסיניםעדיי
דברעפ"י המציאות.

ואוןאנלמתייהרח"וכנגד אלו המהבריםשליט"א אשר באמת
עשו דבר בהל בספריתם ללבן ולבאר חסוניות .אלא כדאיתא
בגמרא סנהדרין (י,ב) אמר רב שמונה עשר הדשים גדלתי אצל
רועה בהמהלידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר.

זהליהצייובלשניםשאני מתעסקבאתרוגים,ויותר מעשרים
שנה שחנני נוסע לפרדסים ,ובמשך הזמן דברתי עם
 .הרבה בעלי
פרדסים וגם תרבח אגרופנים המתמהים באתרוגים ועפ"י דברי
ההתם סופרהמראיםבפתיחתמאמרי דא ,ועל מכתב כ"ק אדמו"ר
הכ"מ .ע"פ הנ"ל הגעתי למסקנות אלו.
כל הפירות מסוג הדו ,דהיינו אתרוגים ,למונים ,תפוזים,
י
ואשכליותלמיניהםמתהילים בעת הפריחהלגדול עם פטמאובעינ
ראיתי באטליא ,ובקאליפורניאלימונים עם פטמא .אלא שברובא
דרובא הפיטם נושר ונופל באגם .הול מאתרוגים ,שיש מקומות
שכולםגדלים עםפיטמא ,ומעולם לאראיתיאתרוג הבא משום בלא
פיטמא .ואתרוגי תימן נופל הפטמא והשושנתא לפני ששוקד,
בעדותו של הרב קאפאה שליט"א .באתרוגי קאלאבריא רוב
הפיטמאות נושרות עודלפני ששוקדים ואז נשארעפ"י רוב גומא
במקומו ,ויש אשר הפיטם נשאר ,וגודל פיטם כמו שכתוב הט"ו
שחפיטם הוא בתכונתו כבשר האתרוג .ויש אשר מפני החום
שמתייבש עודיותרשאינו נושר אז הפיטם הוא כמו עץ ואןיכול
להיות שנישרף הצי הפיטם מהום השמש ושני הפטמאותיכולים
להמצא שקי אי יהד עם אתרוגים בלי פטמאות (וזכרוני שלפני
י
כמה שניםהיי בארץ ישראלקייץ שהונה ואז היו רוב אתרוג
א"יבליכטמאות ,מלבדאותםפרדסים שהשתמשובזריקההמיוהדת
כדי שיחזקו הפטמאות) ,והיות שכפי שכתב ההתם סופר בשר
האתרוג הוא כמו עצו לפיכך אם מתייבש מאוד נהפך לעץ וזוהי
הפיטם שהוא כמו עץ הנזכר בתוספות הנ"ל .ומאותם הפטמאות
המתיבשות ונופלותישלפעמיים שמקוםנפילתןאינו ממש בסמוך
לראש חאתרוג אלא נראחכמו משחו שלפיטם שנשאר ובתוכועפ"י
רוב גומא .ולפעמים שקשה להבהיןבינולבין פיטם שנשבר .ויש
אשר האתרוג כבר גדול והפיטום עודנו דבוק בו כחוט השערה,

ולכאורה גם זה כשר ,וגם לפעמים באשר נשר הפיטום בין
בקטנותם בין בגדלותם נשאר נקב שנכנס לפנים האתרוג ,וכבר
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הוכיה המהברבעמוד קמג ועמוד קמה שכשר,כ"ז נראה לע"ד ברור
ופשוט.

כל זאת השנתי הספרים תשובות ופוסקים
אחרי שכתבת
ילולב הגדוד להראב"ד ,ולהרמביין ,מגן אבות
להראב"ד וספר ה
שיש עוד להאריך בענין הזה ועוד הזון
להמ
אדי.רי ,וראיתי
למוע
* * *

לא שימשו המזלות בשטי

המבול

הח'יוסף יצחק שמוקלער
 תלמיד בישיבה-גרסינן בירושלמי פסחים (פ"א ח"א) "אמר ר' הונא כדהוינן
ערקין (כשהיינו בורהין לחנך מערות של בה"מ הגדול מפני
שריונאים ,קרבן העדה) באלין בוטיתא דסדרא רבה,היו מדליקין
עלינו נירות ,בשעה שהיו כהים (ולא האירו כ"כ ידעו שהאיר
היום ושחניצוץ השמש מכהה אור הנראפיי הוא במקום
פי"
הוא
ן
דע
היינו יודעים שהוא יום ,ובשעה שהיו מבהיקין היינו י
שהוא לילה (שה" אורן בהיר היינו יודעין שהוא לילה) ,ות"א
בי' דמר רב אחייא בר זעירא (ואתייאכי הא דאמר ר' אחייא)
י לתיבה הכניס עמו אבנים טובות ומרגליות בשעה
נח בכנסיתו
שהי' כיהות ה"יודע שהואיום ובשעה שהיו מבהיקותהי'יודע
שהוא לילה .למה הכניסן! (מאי נפקאלי'מיני' אם הואיום או
לילה) ,יש הי' אוכלת ביום ויש חי' אוכלת בלילה (לפיכך ה"
צריך לדעת מתייום ומתי לילה)( .ופריך) והא כתיב צוהר תעשה
לתיבה (והי' יכול לראות מתוכו היום והלילה והאבנים טובות
ל"ל) כמ"ר לא שימשו המזלות בשנת המבול (ולא הי' מהני לו
הצהרלידע בו מתייום ומתי לילה) .ע"כ.
וצ"ע דהבאנו לעיל מהקרבן העדה דהטעם שביום האיר הנר
כיההאע"פ שהואבביתאפל ,הוא מצד דכתניצוץ השמש מכההאור
הנר א"כ האיך הראו האבנים טובות לנה אם זה יום או לילה
~שעה שהיו כיהותהי'יודע שהואיום וכו') הרי הגמרא אומרת
כאן דלא שימשו המזלות בשנת המבול (ומ"ש יום מלילה)ז
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ל וקשה א"כ מנ"ל שלקח
וראימישקצירי קרבן שהקשהכןוי"
אבנים טובו'4לידעיום ולילה דלמא להאיר להם לא שימשו דהא
לא שימשו הבגזלות ועוד קשיא) א"כ דלא מאירו המזלות א"כ לא
ה" אורן של האבנים טובות כיהות כבלילה ,שעיקרן שהן כיהות

היינו מטעם שנצוצי היום מכהים אורן אפ" הן באפילה וכיון
שלא שימשו המזלות ודאי שלא הוכהה מאורן?
(ומתרך)וי"ל שלא שימשו המזלותהיינו שלא שימשו כסדרן
אלא כולן שימשו כאחת (*) והי' אור ההמה והלבנה והכוכבים
ניןביוםובין חלילה.

(וניחא נמי הא דמקשי ב"'מ איךיצוייר שביתת תגלגלאפיי
רגעאיוכוי ולפמ"ש לק"מ דמעולם לא עמדו הגלגלים) עכ"ל.
ולא הבנתי תירוצו דלכאורה מה הוא הרויה אם גם לפירושו
היום והלילהשוין (ד" 1אור השמש בלילת ג"כ) א"כ מדועביום
היו כיהות ובלילה מבהיקין והדק"ל וצ"ע.

(*) ואגב לכאורה משמע מהפני משה (שם) דחולק על היסוד
הזה וסובר שלא שימשו כלל דהפ"מ כותב (למסקנת הגמרא דמ"ר
דהכניס אבנים טובות ומרגליות לידע וכו' סובר שלא שימשו
המולות בשנת
"ולדידי'האי צהר תעשה ,שתכניס עמך דבר

המצהיר ומנהירה"ס.בו"

~כאורה הטעם (להפשק דמ"ד זו לאיכול לסבור דצחר הוא
הלון הוא מכיון דסובר שלא שימשו וכו' א"כ מאי אהני לי'
הלון שלאהי' אור) ולכן מבאר הפ"מ דהם סוברים דהצחר תעשה
הואאבנים טובות אבללפי סברתהשיירי קרבן לכאורהאין הכרח
דצהר הוא אבנים וכו' ,דלעולם יכול ללמוד צהר תעשה הלון
דהי' אור רהומש וכו' ונח ג"כ הכניס אבנים טובות ומרגליות
לידע וכו' (ומזה שפירש חפ"מ דצחר תעשת הוא אבנים טובות
משמע שחולק עלהשיירי קרבח.
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שו נו ת
---שישת דבריםאין אבס ניצול מהם פנליום
הח'יוסף דוד חאנאוויטש
 תלמיד במתיבתא -בבריא ש-ק אי בנוגע ל"ואם כן על כרחך הבינוני אין בו
אפילו עוןבישול תורותי ,ומסביר בשיעורים בספר התניא ,שאפי'
עווןביטול תורה שזה אהד הדברים "שאין אדםניצול מחם בכל
יום" ,שהערות שם כותב שהמקור הוא מבבא בתרא דף קסדע"ב,
אמנםהרי השלושהדבריםשאין אדםניצול מהםבבליוםשמובאים
בגמ' שם הם הרהור עבירה,עיון תפילה ,ולשון הרע ,ולא ביטול
תורה!
ןבשיעורים בספרהתניא הוצאה (שלאח"ז)
תערת המערפת:עיי

תשמ"ג ,שהשמיטו הערה הנ"ל(עיין ב"ב וכול ובמקום זהציינו
"לראות להלן בפרק כ"ח" ,ופשוט.
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צ"ל השאלות להקובצים (!) .
בתחלתומציין בחץ וכותבעל שאלח א)תעיר כ"ק אדמוה"רריחכ"מ בצדו ב"מלאכת" (שם)איןמקום לטעות .ובחמשךמאיןידועזה ? והזנרתי שתלה בהשקו"ט
בזה) מד"ש וכו'ודיני ספק וכו'  .ועל שאלה ג' מביא בהמשך
לפסוס כתבו לכם גו' כותב ולמדה גוי שלבן האידיש כויהיינו
שזהו עיקר המצוה. .

ברוו הבר
מקדמים אנו בברכה את פני ידידנו הנעלה
ראש המערכת דהערות וביאורים בשנות ת'תשמ"ו  -היתנש"א,
הרה"ת תמצויין וכו' איש חי ורב פעלים השליח
ר' טנהם טענדלשי'איימאוו ומשפחתו שיחיו
לרגל ביקורו בחצרות כ"ק אדמו"ר הכ"מ
ומאחלים לו הצלחה רבה ומופלגה בעבודתו הק'
ובכלעניניו בע"ר
המערכת.

לזכות
ולחיזוק ההתקשרות

למ"ק אדטו"ר הכ"ט

נדפס ע"י
הרה"ח ר' הלל דוד שי' קרינסקי ומשפחתו שיחיו
הרה"ח ר' דן יואל שי'ליווי ומשפחתו שיחיו

לזכות

ב"קארוננומורנוורבנו
,ש
רעםיוםהבהיר רןתכמלו מו"כצונה
*

ה'תשל"ח-ה'תשנ"ה
*

ויהירצוןשתיכףומי"ד ממ"ש
"נזכה זהקןזיךטיטין רבכן דא לסטהאיך א נוף
ולסטה טעשרה טפחים ,והואיגאלנו".

נדפס ע"י

הרה"ח ר' רפאל שלמה שי' דרימער ומשפחתו שיחיו

